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ATA Nº 03/2020 da Reunião do Núcleo Docente Estruturante do Curso de Letras- Artes 1 
e Mediação Cultural. No dia 03 de julho de 2020, às 16h, virtualmente, considerando as 2 
orientações da UNILA durante a pandemia de Covid-19, via plataforma Zoom, reuniram-se 3 

os docentes Angelene Lazzareti, Aníbal Orué Pozzo, Cristiane Checchia, Diana Araújo 4 
Pereira, Giane Lessa e Maria Eta Vieira. Ponto único: 1) Organização sobre a chamada 5 
pública para participação no Programa Integração Universidade e Empresa- 6 
Edital.CE.001.2020. 1)Organização sobre a chamada pública para participação no 7 
Programa Integração Universidade e Empresa, promovido pelo Parque Tecnológico Itaipu 8 

(PTI-BR) e Itaipu Binacional com apoio do Sebrae Paraná, que visa desenvolver soluções 9 
para pequenas empresas e diminuir a evasão dos universitários na cidade, com a oferta de 10 
200 bolsas de pesquisa no valor de R$ 800 e duração de até 9 meses. A Profa. Maria Eta 11 

compartilha com o grupo um documento no qual foram listadas coletivamente empresas de 12 
Foz do Iguaçu como possíveis espaços de estágio. Na discussão sobre possibilidades de 13 
atuação, a Profa. Diana aponta que no caso das livrarias é possível que os estudantes 14 
realizem atividades culturais, como saraus online. A Profa. Giane explana que em relação 15 

ao setor de turismo, os estudantes podem realizar pesquisas sobre trajetos históricos e 16 
ecológicos alternativos. A Prof. Cristiane acrescenta que, em relação aos hostels, há muitos 17 

que já investem em atividades artísticas difundindo produções locais, dessa forma, 18 
poderiam ser bons espaços para uma atuação dos estudantes. A Profa. Angelene ressalta 19 

a necessidade de recorte, já que o edital menciona empresas de pequeno e médio porte no 20 

máximo. O Prof. Aníbal sugere que alguém fique responsável pelo estudo do edital, pois a 21 

documentação exigida é extensa e há fluxos de encaminhamento que não estão 22 
explicitados. A Prof. Cristiane entra em contato com o núcleo responsável pelo edital na 23 

UNILA para sanar dúvidas a respeito do fluxo e da documentação exigida. Em seguida, 24 
compartilha a informação de que será aberta uma chamada por parte da UNILA para 25 
professores orientadores dos estágios e reforça que o grupo docente pode contribuir 26 

divulgando o edital para empresas que possam participar do Programa. A Profa. acrescenta 27 
ainda a possibilidade de manter os estudantes cientes da existência do edital para que 28 

possam manifestar interesse e estar atentos aos prazos. O Prof. Aníbal fica responsável, 29 
então, por enviar um comunicado aos estudantes do curso de LAMC sobre o edital. As 30 
demais docentes se comprometem a divulgar o edital para empresas da cidade. Após a 31 

discussão e a divisão de encaminhamentos, a reunião foi encerrada às 18h. Eu, Angelene 32 
Lazzareti lavro esta ata. 33 
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